Informacja w sprawie sposobu określenia przez
przedsiębiorstwa energetyczne wolumenu energii pierwotnej stanowiącego
podstawę dla ustalenia wysokości obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy
o efektywności energetycznej za 2014 r.
Mając na uwadze zbliżający się termin realizacji za rok 2014 obowiązku, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), dalej: „ustawa”, tj. 31 marca 2015 r. (por. art. 27
ust. 3 ustawy) a także mając na względzie zgłaszane przez przedsiębiorstwa
energetyczne pytania i wątpliwości dotyczące sposobu określenia wolumenu energii
pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które jest
obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne
o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy, a w szczególności sposobu wyznaczenia
podstawy przedmiotowego obowiązku (tj. kwoty przychodu ze sprzedaży energii
elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, pomniejszonego o kwoty
i koszty, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy), poniżej przedstawiona została
proponowana metodologia obliczenia tego wolumenu.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy, kwotę przychodu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1
lit. a ustawy, pomniejsza się o:
1) kwotę

przychodu

ze

sprzedaży

gazu

ziemnego

przedsiębiorstwom

energetycznym w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem sprzedaży tego gazu przedsiębiorstwom
energetycznym, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy;
2) kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele
nieenergetyczne;
3) kwotę akcyzy naliczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu
sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcy końcowemu;
4) koszt uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji
przedstawionych

przez

przedsiębiorstwo

energetyczne

do

umorzenia

Prezesowi URE lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty
zastępczej, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), z tytułu
sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu;

5) koszt uzyskania świadectw efektywności energetycznej przedstawionych
przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE,
o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, lub wartość uiszczonej przez
to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2
ustawy;
6) kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
Konstrukcja przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy, regulujących
kwestie wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy, wywołuje
wątpliwości interpretacyjne co do sposobu obliczenia wolumenu energii pierwotnej
odpowiadającej wartości świadectwa wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego [toe],
które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo
energetyczne przy jednoczesnym uwzględnieniu poniesionych kosztów uzyskania
świadectw efektywności energetycznej przedstawionych przez to przedsiębiorstwo
Prezesowi URE do umorzenia lub wartości uiszczonej opłaty zastępczej. W związku
z powyższym poniżej przedstawiona została proponowana metodologia określenia tego
wolumenu za rok 2014.
Jednocześnie informujemy, że stosowana przez niektórych przedsiębiorców przy
wypełnianiu obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy za rok 2013, metoda
obliczania wysokości należnej opłaty zastępczej powodowała zaniżenie podstawy
realizacji obowiązku poprzez błędne ustalenie wysokości kwoty przychodu, o której
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Wspomniana metoda polegała na wstępnym
ustaleniu przychodu ze sprzedaży odbiorcy końcowemu energii elektrycznej i/lub ciepła
i/lub gazu bez odliczenia kosztów wynikających z funkcjonowania systemu wsparcia
efektywności energetycznej, czyli kosztów uzyskania świadectw efektywności
energetycznej przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia
Prezesowi URE, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, lub wartości uiszczonej przez
to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
i obliczaniu na tej podstawie wstępnej wysokości należnej opłaty zastępczej (Oz).
Następnie opłatę tę przyjmowano, jako przewidywany koszt realizacji obowiązku
dotyczącego efektywności energetycznej i uwzględniano ją jako koszt realizacji
niniejszego obowiązku, odejmując ją od przychodu ze sprzedaży odbiorcy końcowemu
energii elektrycznej i/lub ciepła i/lub gazu – uzyskując przychód po dokonaniu

wszystkich „odliczeń”, stanowiący podstawę dla ustalenia wysokości przedmiotowego
obowiązku (tj. do obliczenia wolumenu energii pierwotnej odpowiadającej wartości
świadectwa,

które

jest

obowiązane

uzyskać

i przedstawić

do

umorzenia

przedsiębiorstwo energetyczne, względnie wielkości należnej opłaty zastępczej).
Należy jednocześnie zauważyć, iż w dniu 20 marca 2014 r. została opublikowana
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zasad realizacji obowiązku
pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty
zastępczej, która wskazuje, iż wyliczenie należnej opłaty zastępczej, o której mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy powinno następować „szacunkowo” i podlegać późniejszej
weryfikacji, dokonywanej przez przedsiębiorcę zobowiązanego, zaś ewentualna
niedopłata winna zostać uregulowana w ustawowym terminie, tj. do 31 marca danego
rok.

